Russlands elvecruiser

Den mest elegante måte å oppleve Russlands fargerike og historiske vannveier.
Vi tilbyr cruiser som går mellom Moskva og St. Petersburg,Moskva og Astrakhan. Cruisene
fører deg gjennom
flotte byer som er sentrale for Russlands kultur og historie.

Moskva - St. Petersburg 12dager11netter (klikk HER for å hente programmet)

St. Petersburg – Moskva 11dager10 netter (klikk HER for å hente programmet)

Moskva – Astrakhan 14dager13 netter (klikk HER for å hente programmet)

Astrakhan – Moskva 14dager13netter (klikk HER for å hente programmet)

*Vi tar forbehold om små justeringer i programmene

Fasiliteter ombord:restaurant,restaurant-bar, to barer, solarium på soldekk, suvenirbutikk,
sauna, strykerom,
conference hall/bar,lege om bord. Alle lugarene har kjøleskap, aircondition , private fasiliteter,
radio, garderobeskap.
Alle lugarer har store vinduer(bortsett fra underdekk).

HVA ER INKLUDERT:
-Transport flyplasset-motorskip-flyplasset for grupper min 20 personer;
For grupper mindre enn 20 personer transport kan ordnes mot gebyr.
- Bagasje oppbevaring ombord
-Garantert innlosjering i samsvar til din reservasjon
- Helpensjon (3 måltider) inkludert middag ved ankomst og frokost ved avreise.
- Velkommen “brød og salt” seremoni.
-Kapteins velkommen cocktail resepsjon.
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-engelsk/fransk/ tysk/ spansk/ italiensktalende guider ombord
Skandinavisktalende guide kan bastilles mot ekstra gebyr.
-Ombord underholding inkludert Russisk språk kurs og russiske sanger time, musikk konserter,
damsemusikk i barene overnatt,
Kapteins brya tur og mye mer.
-inkludert ekskursjon porgramme (i Moskva og St.petersburg alle bussene har airconditioner)
-Kapteins avskjedsmiddag (special meny).

HVA ER IKKE INKLUDERT
-drikkevarer om bord
-tips til besetningen og lokale guider
-avbestillings- og reiseforsikring
-visum til Russland, kr 500-de valgfrie utfluktene som tilbys i løpet av cruiset kan kun bestilles og betales om bord.

BESTILLING OG BETALING
Etter bestilling av reisen vil du motta en reise-bekreftelse og depositumsfaktura på 10% av
prisen pr. person. For at påmeldingen
skal være bindende, må depositumet være innbetalt innen en uke. Sluttbeløpet forfaller til
betaling 30 dager før avreise.
Reisedokumentene sendes cirka 2 uker før avreise.

REISE- OG AVBESTILLINGSFORSIKRING
En reiseforsikring er en omfattende forsikring som gir deg betydelig trygghet i mange
situasjoner som kan oppstå på reisen. På
reiser til utlandet er reiseforsikring en nødvendighet.

AVBESTILLINGSREGLER
Avbestilling må skje straks det foreligger en hindring for å gjennomføre reisen. All avbestilling
skal skje skriftlig. Hvis du har
tegnet en avbestillingsforsikring, og må avbestille på grunn av sykdom, ulykkestilfelle eller
dødsfall, får du refundert beløpet fra
forsikringsselskapet.
Ved avbestilling gjelder følgende gebyrer:
• Inntil 90 dager før avreise: 10% av reisens pris
• 90 dager før avreise: 50 % av reisens pris
• 30 dager før avreise: 100 % av reisens pris
• Under 3 dager til avreise: Ingen refusjon
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PASS OG VISUM
Det kreves visum for innreise til Russland. Søknadsskjema for visum sendes sammen med
bekreftelsen. Pris for visum for norske
statsborgere er kr 300 pr. person for 10 arbeidsdagers behandlingstid. Intourist Norge AS er
behjelpelig med å ordne med visum
mot et servicehonorar på kr 300 pr. person. Totalpris for visumutstedelse blir da kr 600.
Kontroller at passet er gyldig i minst seks
måneder etter hjemreise. Det er den reisendes ansvar å sørge for at pass og eventuelt visum
er gyldig ved avreise.
Inoturist Norge AS er ikke erstatningsansvarlig for passasjerer som ikke har dette i orden.

FORBEHOLD
Prisen er basert per person. Prisen kan bli forandret.Beskjed om dette vil bli gitt ca 6 uker før
avreise.Vi tar forbehold om
eventuelle trykkfeil samt prisjustering som følge av endringer i skatter, avgifter og andre
uforutsette faktorer utenfor vår kontroll.
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